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Diretor: ARTUR MüLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica> AVENIDA Ltda.

-

rc���ll0 escândalo' des "aadiIIacs" é

I ��c{"8'o0pß'���!,I:.:��:rg7:n!�':, �;'��f!: !Igota d'agua perto dclroude do. café:
E' assim um día de grande satisfação �

-

_ O Brasil já levou na cabeça com mais de 12 bilhões de eruzeíres - .•
para os que trabalham nesta, casa, por mais �

I
essa etapa vencida, galhardamente', embora �, Grita o sr. Santos Vah-I dade este pais: «O Bra- trabalho e honestidade, ideais melhoristas de

. tívessemos, m!l.·.itas vezes, de usar de pala- � li�, n� seu desespero de síl precisa reen�ontrar- que certa «gang» quer 1930 e aí está, de gazua
v�as mais enérgicas no !eb�te aos. oportu- � cídadão que. ama. de ver-] se nos seus destínos de substituir pela aventura .em panho, pilhando e

, DIstas e aqueles que poe o seu ínteresse �
,

'".
e pela fraude». E suge- assaltando. Houve, bre-

I pess.oal a.cima da coletividade jarag.uaense e
,

I At' M·. 1'1
.

re : «o governo precísa ves hiatos na roubalheí-
em geral, 'r ur u e r mobilizar-se para arran- ra. .Ouando a ditadura

Nascemos para o bom combate e, des- 'car o pai. das garras da caiu de podre, em 1945

� s� direção, não haverá força capaz de des- � «trope» maquiavelica que a quadrilha Iícou meio

� viar-nos. � Transcorre hoje a o assalta e o saqueia»'. atonita. E levou algum

I
Ö "CORREIO DO POVO" tráz consigo

I
data natalícia do nos- E conta, depois, uma hís- tempo para se organizar

um passado que é nosso grande orgulho; so prezado e ilustre tória tenebrosa ,sobre o de novo.' Quando o rio
nunca usou de subterfugios de desonestida eontrabando de «whisky», de Iam,a solapou as ba-

�
.

,-

I
diretor desta folha sr,

r 'de, de tapeação para manter-se.
' através de Belem do Pa· ses do governo, em 1964,

Certamente é esse motivo do apoio popu- Artur Müller. 'rá, contrabando que «as- a quadrilha experimen-
� lar e do comércio a nós dispensado e que � sume volume amasoní- tou um golpe terrivel. Mas

� retribuimos com a defesa dos seus direitos, �
Às inumeras Ielící- co», e chega pará abas- os «gangsters» da vida

�
sem olhar a posição de quem mereça a

�
tações que receberá tecer -todas as «boites» pública S6 organizaram

critica.' de todos seus ínume- nas .quaís se diverte o � estão, de novo, se en-

Aqui estamos a mais de um quarto de Oafé Society. Isso/ tudo, chendo. «Cadillacs» à

� século, tendo vencido todos os embusteiros � ros amigos e admira- porem, não é nada, Pior vontade, «whisky» em

� na campanha de saneamento e'conomico, � dores respectívamen- é a fraude do café, da profusão. E agora explo-

I
moral e politico e, aqui continuaremos, dan-

I te juntamos as nossas, ordem de 12 bilhões de de, ruidoso, o eseandalo
do satisfação unicamente ao povo e a nos- cem os nossos dêse-

cruzeiros, isto é, cerca da fraude do caté : 12
sa consiência. de 160 milhões de dola- bilhões de cruzeiros. E'

� Nesta data, a nossa gratidão aos cola- � jos de uma prosperl- ires. Quer dizer; a frau- por' isso que costumo

� boradores, anunciantes e assinantes, que nun- � dade sempre ores- de envolve um capital dizer: a familia de Gre-

l__.....�a__.....falha,_ram com o se::..:n__.....forto����"� _����_�'...:-........I cente. superior ao de Volta Re- gório Fortunato é muito

__�__ =__ =_=_=_

donda e ao da Petrobrás. maior do que se pensa.
Mas ... quem são os trau- E a maioria está soltí
dadores? Quem integra nha da silva.
a quadrilha que está sa

queando este-país? Quem
-

são essessenhorea e es-

Matou o paisas senhoras, de alto co-

turo, que roubam à von-
, tade e, afinal, não co- e' saícídeu-se,Conlrl-'bul-,.;;'es' Para a Prevídênel-a mem, cadeia? Está .na

y" moda, agora, em certos
a e e d·dRIO _ o aumento das que tive oportunídade de ,----------------------- circulas, achar que o sr.. rr p D I o

------------.--------- Carlos Lacerda" é UnI I
'

/contribuições para os apresentar, vísendo a que

T
A

F I t·' «destroyr», um iconoclas- MAFRA - Na Iocalí-institutos de previdência participem d a direção res
.

agran es'social mereceu, na ses- desses orgãos represen-
'

,

ta. Mas estamos preci- dade de Leonel, munici-
são de õa. feira da Oã- tantes dos contribuintes, sando, ago_ra,. não de um, pio de Mafra, o lay�ador
mara dos Deputados, se- empregados e emprega-

Por .I. DE CASTILHO PINTO mas de ráríos homens David Franco de Dfiveí-
I'"

t da' coragem -de Carlos ra e seu filho Eleto Io-
vera, critica, por par e dores, para que as ver-

MUNDO Lacerda, e que tenham, ram a um baile. Depoisde um representante da bas sejam controladas e
como Carlos Lacerda, o de beberem bastante co-UDN e outro do' PTB, a própria admínístração Depois de uma permanência de 10 dias·
destemor, a bravura ci- meçaram a discutir, sen.os srs. Herbert Levy a ganhe em eficiência". na Grã Bretanha, regressaram à Moscou no

, vica d�, declinar os no- dó que Eleto sacQu deGabriel Hermes. O re- Referiu-sé ainda o sr. dia 28 último, os Snrs. Nicolai Bulganin e
mes dos bandalh()s todos. uma faca e desferiu vio-

presentante \
trabalhista Herbert Levy ao aumen- Nikita Krushchev. De suas várlas declara- DO,B bandalhos e, das ban- lentos golpes em seq. pai.asseverou, baseado em to das tarifas dos Cor- ções fehas em discursos e à imprensa, por

dados que lhe' foram' reios a Telégrafos, na ocasião da estada na Inglaterra, destácamos dalhas, tambem. A ver- Arrependido pelo que ti-

.

fornecidos por uma aqui, p r o p o r ç ã o de 500%. estas duàs express'ões de 'relevante impor-
dade é esta: há, uma nha ,feito, pegou a mes-

pe de técnicos atuariais, Advertindo que, quando tancis! para o Mundo: "Devemos aprender quadrilha organizada há ma faca e cravou-a em

que ,somente a arreca- se majoram taxas, nem \ a viver com o próximo que Deus nos deu; muitos anos. Uma qua- a,eu peito tendo morte

dação do In,stituto de sempre há correspon -

. Moscou não foi feita num dia". Desaa� � drilha que envtleceu os instantânea.
"

Aposentadoria e Pep,sões dência na melhoria dos sentenças, deduz-se que para haver paz,:.
dos Comerciários, com serviços. Disse que, se deve e precisa existir '.'tolerancia" entre o' P f·lh Peste 'SUl-naos novos aumen.tos, che- estes eram deficitários, capitalismo e () comunismo; e que "muito :' ai e .• I . •. o
garia à espantosa cifra o aumento deveria pro:, tempo" levará para se chegar à esse ponto. i grassando·de 7 bilhões de cruzei- cessar�8e gradualmente, BRASIL morreram no

no ,Ceara'. ros, quase o dobro da para evitar o tremendo
.

,

arrecadação de todos os impacto inflacionário. ' Encontra-se há mais' de uma semana mesmo, 'dia
Estados nortistas e nor- nos Estados Unidos da América, devendo ali ,

FORTALEZA - En-

destinos, somados. Ao terminar, criticou -permanecer por mais alguns dias, o Snr. Estranho fato emltajuba contra-se na capit!'ll o,
,
Isso Ipe parecia um

o governo pela "confu- João Goulart, vice-Presidente do 'Brasil. O, ';
.

, Prefeito de Crato, que
verdadeiro 'escândalo, são generalizada em to- ilustre homem público foi áquele pais a con- Um fato que raras ve· veio solicitar urgentes
sobre implicar em tre- dos os setores adminis- vite do Snr. Richard Nixon, e. aproveitará a zas aconte,ce ocorreu na providencias das autori-

, tratl'vos" convocando' o 1 c l'd d de It 'J'uba o dadas. Disse o sr. Assl'anmendo impacto inflacio- ,
-

ocasião não só para conhecer a� organiza� ,o a I a e· a , , n

nário.
' a cumprir sua tarefa ções trabalhistas norte-americanas e delas ' municipiol de- Itaja!. Pã.i Araripe q1,l� terrível pes-

Por sua vez, (:) repra· "para sairmos das difi- trazer ensinaméntos par� o nosso trabalhis- e filho morreram no mes- te está matando 08 sui·

sentante udenista_' por culdades em que nos
mo, mas, ainda, para mais estreitar os la:" mo . dia, muito 'embora nos da região do Cariri,

São Paulo lembrou que encontramos, sem im-
ços de amizade que unem as duas maiores estivessem ambos gozan- estando os lavradores

um induatriário do Dis- porm'os mais onus à po- nações das Américas. Que dessa, visita do do perfeita saúde. apavorados.
trito Federal pàssaria a pulação brasileira, já Snr. doão Goulart, resulte os benefi9ios O pai, Jos'ê Salvador, ------.----

pagar Cr$ 504,00 mensal- !Suficientemente sobre- mais alviçareiros. havia ido para a roça à Fim das hostilidades
mente, quando paga carregada pelo empre- ESTADO tarde, sEmtindo-se mal. no Oriente Médio,
.atualmente Cr$. 163,00. guismo, pelo excesso de Às 11 horas da noite ta- anuncia I secretário da ONU

burocracia, pela irres- Pela passagem do Dia do Trabalho, a leceu em sua residencià.
- "Ora - salientou - ponsabilidade que tem 1". de Maio, as portas do Palácio do Govêr- O filho, Guilherme 8al- NAÇÖES UNIDAS, No-

é pacifico que tais ins- prevalecido há muitos no estivera.m franqueadas às classes operá- vador, que estava velan- va York, 3 - O secre-

titutos são pessimamente anos nos setores da rias de Florianópolis. Assim é que as 10 do o cadaver do pai, sen- tário da ONU, sr. Dag
dirigidos, nomeando-se previdência social e em horas o Snr. Jorge Lacerda recebia em Pa- tiu-se tambem muito mal Hammarskjold, informou
os seus dirigentes sob outros, dominados pelo lácio os presidentes de sindicatos e suas e acabou morrendo ape- que transformou em êxi-
c r i t é r i o politico, sem mais completo eleitoris- comitivas, que ali foram cumprimentar o nás quatro horas' depois, to suas negociações pa-
oferecer 110 interior do mo". ilustre governador do Estado. Ainda na opor- às três horas da madru- ra cessação das hostili-
pais qualquer aRsistência O sr. Gabriel Hermes, tunidade, e através de um coquetel então gada. A mesma cssa que

dades no Oriente médio.
aos seus contribuintes. inicialmente, pedira a oferecido aos presentes, discorreu o gover� abrigava o. cadav.er 'do
Por isso, peço a atenção atençã.o do plenário para nador sôbre vários problemas de interêsse pai ostentou mais tarde
da casa para o projéto o projeto d,o ,represen- das classes proletárias, para eles prometen- o cadaver do filho.
de reorganização dos tante udenista,' que julga do urgente solução. O fato, que não é co-
institutos de previdência, deva ser aprovado. mum, causou profunda

.Contra O Aumento
Das

consternação na 10cali·
dade de Itajuba, onde os

dois mortos residiam há
muitos anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREJO DO POVO DOMINGO DIA 65-1QM

Prefeitura MUßi�i�ai fie Jara�llá UO �ul
REQUERIMENTOS DESPI1CHf\DOS

Ed_ital de Citação de Reu Ausente

Ip:::::::::::::::::;:::::::;:::::::::::::::'�:::::::::::::::::=:::::.a:JCS- . =�:::::mm�
ii Clínica de OlhDs �. Ouvidos - Jariz e Garganta n'
!! DO I)�Q ��"Il•••11 n
:: MODERNA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA ::

ii A melhor aparelhada em 'Sa:lta Catarina ii
ii Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOrICIA" . IL

lt:::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::�::::::�:::�:::::::�::�:::::::::�::::::::::::::::::::::::JJ I.

Camara �uniGipal
Ata da Reunião Ordinária de 7·2-56

r····;··w.""'�
.....

;�A�·�'�'��i'·;··<>.·'o"oAM'·l
g Vende-se uma serraria por preço de oca- �J
fi sião. Grande oportunidade, bôa força d'egua, :J
fi' grande produção, 800. morgos de rerra com B
[: . mata virgem. bôa estrada pera rrensporre com :�
f: caminhão. Ver e tratar .com. o snr. OTTO :�
f� LANGHAMMER, em Corupá. - �l
e��:·':!..·-':�:J:;"····'!...·��C��:;�··:···��·"·".!)
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Munl·cl·pa' I de lara'gua' do Su'l·oo��.oooooo���..J ,,'

� CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X �
Balancete da DESPÊSA ORÇAMENTÁRIA, referente ao mês de Janeiro de 1956 II Dr. Osny Cubas D'Aquino I
Código DESPÊSA ORÇAMENTÁRIA � �
Geral T I T U L O S

'1 'I M ' I CIRURGIÃO DENTISTA I '

�Do Mês, Tot a I Prevista �
---....--------.---------.--------------_......----- l:3:í CLINICA • CIRURGIA BUCAL - PRÓTESE

� Tràlamenlos de canaes sob conlrAle radiográfico �
� Modernas ponles miveis eil micronium e ouro plalinado �
� HORÁRIO lZ.S

� MANHÃ - das 8 às 1 2 �
\ 00 TABDE - Atende com horas Marcadas �

21.600,00 00 Besldêncía e Consultório ao lado da �
00 Prefeitura Municipal - Fone 220 �

68.000,00 00 JARAGuA DO SUL - SANTA CATARINA 00
24.000,00 .���OOi�����

Prefeitura

o

o o
o 00'

. o 00 1
o 01
O 01 1
O 01 2
o 02
o 02 1
o 03
0.03 1
o 04
o 04 1
o 04 2
o 04 3

o 2
o 20
o 20 1
o 20 2
,o 22
o 22 1
o 23
o 23 1
o 24
o 24 1
o 24 3
o 4
o 40
o 40 1
o 43
o 43 1
o 44
o 44 1
o 44 2
o 44 3
o 44 4
o 44 6

o 7
o 70
o 70 1
o 70.2·
o 70 3

o 73
o 73 1
o 74
o 74 1
o 74 2

o 9
o 90
o 90 1
o 90 2
o 90 3
o 90 4
o 94
o 94 1

1

1 o
1 00
1 00 1
1 00 2
1 00 3

1 00 4

1 1

1 11
1 111
1 13
1 13 1

1 2

1 21
21

2

2 4
2 40
2 40 1

2 8

� 84
2 84 1

2 9
2 94
2 94 1
2.94 2
2 94 3
2 94 4
2 94 6,

4.500,00 1!::::::::::::=--===':::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii
� �

1.000,00 � Jl))l. !ElllCIill IAlUfMANN 'ii

1.000,00 li \MEDIUO CIBURGJAO '

600,00 ii
18.000,00 i! Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-

li 'sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre
ii
!I CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E

II CLINICA GERAL
36.000,00 II ii

12.000,00 ii tonga ,radea em Hospitais Europeus iiII ..

ii Consultório e residência: Il
3.000,00 !l Tel. 244 -, Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 II

ii ii
6.000,00 It CONSULTAS: li

ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 !toras g
79.940,00 ii ii
c;.
000 O' II Pela, tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas' iiu. , {J

ii li

1...:0.
.

Atende chamados tambem à Noite ..Jl'l i:::::::::::::::::::::.o:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o.:É(.
24.000,00

CrS Cr$CrS
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Legislativo
Câmara Municipal

Pessoal Fixo
Diretor da ôecrerarla
Pessoel Variavel

Remuneração aos Vereadores'
Represenfação de:! Câmara
Material Permanente

Aquisição de Móveis e Urensilios
Material de Consumo

Marerial de expedlente .; livros
Despêsas Diversas

Serviço Postal, Telegráfico, ele.

Assinafura de Orgãos Oficiais '

Publicação do expediente da Câmara

Executivo
Govêrno

Pessoa! Fixo
SubsídiO ao Prefeifo Municipal
Representação ao mesmo

Material Permanente
Aquisição de veículos, Móveis e Utensilios
Material de Consumo

Aquisição de combustivel pera o automóvel
Despêeas Diversas

Custeio de veículos, Móveis e Uteosilios
Diárias' ao Pref. quando a serv, fora do Municipio

Administração Superior
Pessoal Ftxo

, Escriturário - Padrão Z
Metertal de Consumo

Impressos e Matertal de Expedlenre
Despêsas Diversas

Serviço Postal
Serviço Telegráfico
Serviço Telefônico

,

Publicação do expediente da Prefeifura Municipal
Assinatura de jornais

Serviços Técnlcos e Especializados
Pessoal Fixo

Contador - Padrão Z. 10
Escrfturérto .:_ Padrão Z. 1 Õ
Escriturário - Padrão V. (1) Padrão Z� 3 (1)
- Padrão Z. 6 (1) e Padrão Z. 6 (1)

.

Material de Consumo
Livros Impressos
Despêsas Diversas

Desp. de transf. de funcionários quando em serviço
Diárias a funcionários em viagens de serviço

Serviços Diversos
Pessoal Fixo

Motorista - Padrão X (9) á Cr$. 1.800,00
Porteiro-Zelador _,. Padrão Z. 3
tratoristas - Padrão Z. 3 (3) á Cr$. 2.300,00
Percent. de produção eos mororlsres e tretonsras
Despêsas Diversas

Serviços de llrnpêsa da Prefeifura e lntend, Distrital
,

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

Admtntstreçäo Superlor
Pessoal Fixo

Tesoureiro - Padrão Z.
Escriturários - Padrão Z. 9 (1) e Z. 6 ,(2)
Escriturérlos - Padrão Z. 6 (1), Padrão Z. 3 (1)
e' Padrão Z. 2 (1) ,

Quebras de Caixa ao Tesour. e Func. Arrecadador

Serviços de Arrecadação
Pessoal Variavel

Intendente-Exator
Material de Consumo ,

Aquisição de talonários e livros

Serviço de Fiscalização
Pessoal Fixo

Fiscais - Padrão Z. 7 (1), Padrão Z. 6 (3) e

Padrão Z. 1 (1)
SEGURANÇA PUBLICA E ASSIST. SOCIAL

'Assistência Policial
Pessoal Fixo

Carcereiro - Padrão Z. 1

ôubvenções, Contribuições e Auxilios

Despêses Diversas
Auxilio ao Asilo Santa Tereza (Leprosário)

Assistência Social

Despêsas Diversas
Esmolas a Indigentes
Assistência Médica e Permaceurlca
Assistência Hospitalar
Sepultamento de Indigentes
Auxilio à Meremídade e à Infância (Ass. de Prot.
e Assist. à Maternidade e à Inf. de Iaragué do Sul)

1.786,00

3.690,00
260,00

t.786,00

3.690,00'
260,00

126,70

10.000,00

1.000,00
3.000,00

126,70 2.000,00
20.000,00
1.000,00

36.000,00
39.000,00

109.200,00

8000,00

6.000,00
1.720,00 16.000,00

194.400,00
27.600,00
82.800,00
71.280,00

6.000,00

7.471,70 924.820;00.

1.720,00

_ 7.471,70

24.000,00
97.200,00

rÕMBilGuErôf SilNANcônA
A I

Vermitugo suave e de pronto, Ieteito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA /QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma 10MBBIIJOEIBA
.

MINARCOBA para o seu filhinho. '

E um ,produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE-

t:;:= ::::-':::::::::::0'::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::-.::::::: ::::::::::0'::::'..
H -'tl

II 11= r ((}) § 1[ ® IE Y JE I �I 11
II RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158

li JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA

Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,
, combustível e acessórios.
Lubrificação-carga de Baterias etc.,

!!
CONSeRTO - REFORMA E RETIFICAÇÄO DE AUTO- II

MÓVEL E CAMINHÃO. ii
li

ii SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO II
�::�:::�'::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::o}j

84.000,00 -====-----------------,
1.200,00

.�·�I_!ll;I__B====lIilii_a!!!:_1i L'!ll!iali�.'26.000,00 I
. "

�I
'2.080,00 11-. I Foto Piaze� I

Jaraguá do Sul - Telefone 296

8.000,00 III
'

10.000,00

I12.000,00 . AGORA MELHOR INSTALADO BEM
4.000,00 DEFRONTE Á PREFEITURA MUNICIPAL

J 0.000;00 ____!2,..._,0_0_0_,0_0 60.000,00 m ,� I12575,00 12.676,00 ==1=11=.0=80,00 I Atende tambem tora, a qualquer hora I
.��iI!!!!E!!!!'JI.h 51 • dEli • !.

24.000,00

9.000,00,

160.000,00
389.400,00

,

,

300,00
2.275,00'

300,00
2.276,00

(Continua no próximo. nc�;'ero)

Dr. Fernando A. Springmann
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
di,caa da Uníversidade do Distrito Federal

Cllniea Mêdiea - Cirurgia _
Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi·
täoío Pessôa n. 206 �e�-relllidencia de dr.
Alvaro Batalha). .

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
I'_IEI_I� __ ••• _1I1_nl_IU _ 1P1_III_1" _ ItllI!!!Il.'_.'

- Atende chamados de dia e a noite -

_11._'''_11'_11'.11_'101_'' _ •• 11_11.
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Deutsche Beilage. des "Correio do Povo"
Der Erbe der ILOKALES' I��Familie Burgos L......=. O Despachante Aduaneiro

. �-

Munizipalkammer. Unter dem vom Januar dieses Jahres O Matpz: �ua,Babit"nga, 23 �ilial: Praça 9��eral Os6·Volle 12 Jahre hat vor Burgos haben dem Land Vorsitz des Herrn Ney seien, Zur Tagesordnung
. Edtf.proprlo • Telefone, no! 115 • Edlficlo c�antaden verschiedensten Ge- in ferner Vergangenheit franco und in Anwesen- d dt A lehr d O 213 • Cx. P., 35 • End. Juha� • Apart. pr6pno, 32

richtshcefen Brasiliens die und speeter als Generale, wur e re OSIC er Tel. .Branco� Telefone, 4773
f 'I' B 'h A Pollrlker usw, erhebliche

helr der Herren Kammer- Kommission fuer Verkehr, S. Francisco do Sul· S.C. Curitiba Paranáarm re urges I ren 0-
räre João Lucio da Costa, ceffentliche Arbeiten, In-spruch auf das wohl grös- Dienste geleistet. früher João Bertoli, Fldelts Wolf, dustrie und Handel angete Privaterbe aller Zeilen war es üblich, verdienten Mario Nicolini, Augusto nommen, die die durch dieertolzreích verfochten. Maennern grosse Land- Silvio Prodöhl und Erich Cia. Telefonlee gewünschteAuch die höchste Instanz strecken als Anerkennung Balista fand eine weitere Erhöhung bewilligte; deshat anerkannt, dass den von Staats wegen zuzu- ordentliche Sitzung der gleichen wurde eine moBurgos eine Landflaeche weisen. Das geschah in Munizipalkammer s tat t. natliche Unterstützung fürvon über 90,000 Quadrat- jenen Jahren in kleine- Nach Verlesung der Ta. Antonio Pedroní bewilligt,kilometer in den drei Bun- rem Umfang ja auch in gesordnung nahm der Herr und Erlass der Landwirt-

Od t t P b E I Dispõe de páteos para depósrro de madeiraess aa en ernam uco, uropa. Kammerrat Augusto Silvio schaftesteuer ftir GermanoAla a nd P eíba O di "If"'h 'Ai iunto ao quadro da estação e nos trapichesgo s u arul ge- er um ie zwo Ja rl6e Prodcehl das Wort und Vizenzi. Die Kammer be- I

� Oh" t .� .

B d P füh b d de embarque da Conta da Cruz, bem comoor, ueren remer o en- rozess u rung eson ers ersuchte um lnforrnetlonen '11' I dí E 'tt·
,

b d bemühte Pemtllenchef Dr.
WI Ig" e ie rwei erung armazem para depósito de mercadorias em ge-wer 10 einer eson era des Präsidiums ueber die des ôteuertartís mit Ein- Of htb d t' k Z

.

B B d rel, junto aos trapiches de embarques na cidade.rue aren un en wie - ecenes raz urges e getroffenen Messnahmen schliessung der Profissionlungsfähigen Gegend von Lyra hat übrigens inzwi- des Herrn' Präfekten zu von Sanitretsinstalateuren O Encarrega-se de Embarques de Madei!'as e de outras .�den Fachleuren mit min- sehen erkleerr, seine Fe- seinem durch die Kammer und nahm auch den Antrag . Mercadorias para o exterior do Brasil edesrens 5 1/2 Milliarden milie wolle die Entwick-
angenommenen' Antrag, auf um Steuererlass fuer Ingo O LocaIidalies �rasileirasDM beziffert wird. 800 lung des grossen Besitzes, der Bruecke Dr. Abdon Lemke zur Installierung O ODcerfer und eine Reihe wenn erst die letzten recht- Batista einen Drahtzaun einer Perlmuttknopffabrik

O
Tradição ue mals de 20 aaes, de serviços co�stantes O

VGn beachtlichen ôteedren liehen 'Vorbehalte geregelt zu ziehen. Der Führer der in dieser Stadt an. Bei O
às maiores firmas do E,tado e dos estados vlsiDhos. Osind auf diesem Landbe- sind, etwa in der form UDN, Herr Kammerrat João I der Sitzung fehlten die �oe:a =esitz in dem letzten Iahr- einer grossen Genossen- Lucio da Costa, ersuchte Herren Kammerräte Artur 8C:::::::=Ooe:aoe:ac:::::::oc:::::c::.=:::-::::::c:::::=ac=::oc::::=oc:::::::oc::::>c::>(!hundert entstanden, und schaft oder Gesellschaft darum, den Herrn Prae- Müller, José Pasquellnl,man ist sicher,'dass mehr durchführen, wobei die fekten aufzuforden, die Derval Marcatto und Raials eine Million Menschen' Teilhaberschaft und finan- Bilanz vom letzten Februar mundo' Emmendoerfer.tatsächlich bei den Burgos zielIe anderer, vielleicht vorzulegen, Weiter bat derPächter und Mieter sein I auch eusländlscher firmen, Redner um eine offiziellewerden, wenn nun auch willkommen sei. Erklärung der munizipalendie Regierung das letzte Executlve, welches dieUrteil fuer rechtskrreftig

ß d' ß t· Gruende der Nichtzahlungerklärt. Die grosse Presse noewannte . 31ro DOle a n d i e Beamten- und Die "Emenda Parlernen-in Rio hat allerdings be- Lehrerschaft ihrer Gehälter terlsra" erhielt vorige Wo·
relts davor gewarnt, Lati- Folgende Anzeige er- ehe praktisch ihren Todes-
fundien in diesem Ausrnass schien in einer römischen stoss durch einen Ein-
in Zukunft gesetzlich zu- Wochenschrift: "ôehnsüch- ...·,:.'�i: KllW":mrji�lw4:l'�� spruch des Bundesprãsl-zulassen, Es müsse das, tige Hoffnung, Rom. 18 iii ::f I "!l.. W 1;,) �

I denten. Iuscelíno Kublt-
wie der. in Rio erschei- jährige ôrudenrln, im Zeí- I� Ji

� scheck hatte, obwohl per-nende "Correio da Manhã" chen des ôchützen gebo.·· soenlich Anhaenger des
.erkleert, unweigerlich eine ren, mit starken Einflüssen ,i,i,i,i'�Ji':':;;IIIIaf:W

Prresidentschaftssystems,weitere Zuspltzung sozialer der Jungfrau, mcechre mit bisher den parlamentarls-Gegensätze heraufbesch- ernsten Absichten einen tischen Bestrebungen keine
woeren, Steinbock oder Zwilling Hindern'isse in den Weg
Es ist heute schon be- treffen, der nicht älter als gelegt. Seine Partei (PSD)

kannt, dass auf den Pri- 25 Jahre sein soll". legte sogar Werte darauf, C'LIXI R 914vatländereien der Burgos immer wieder zu betonen, E.r
in jedem Falle noch ge- dass sie weder den Prae·
wallige Bodenschätze He- Asthma sidentialismus noch den
gen. Es handelt sich um Parlamentarismus auf ihr.
Kupfervorkommen, Asbest· Wir werden darauf l!uf- Parteibanner geschrieben
lager, -Bleimtnen, Edelst-. merksam gemacht dass habe, und daher jedem
eine und vermuilich auch àie Tabletten einzelnen ihrer Abgeord-
um groessere Lager an u EuiloD " neten die persönliche Ent·
dem so begehrten spalt- scheidung in dieser frage
baren Uranium. Welchen der C. f. BOEHRINGER I ueberlasse. Der Sprecher
Wert dieses Besitztum erst & SÖHNE, Mannhein, das - der PSD - Fraktion in der
dann darstellt, wenn alle bekannte und altbewaehr-

6 H 46 Bundeskammer, Abgeord-
diese Schretze planmässig te Asthma-Millel, wieder 'neter Vieira de Mello, ist
gewonnen werden, kann überall erhaehJich sind.. selber ueberzeugter ParIa-
heule kaum ein Mensch menlarist. Um so mehr
ahnen. Die gewaltigen Tep:peno' befremdete nun alle poli-
"Burgosgueter" bedecken' WURMKUR tischen Kreise die Nach· In einer Ansprache über ganz 2.000 Km. an Auto·zusammen erheblich mehr richt von dem plötzlichen den Sender Voz do Brasil strassen besitzt, währendfläche als etwa das deut- Filmaron der Firma Boeh- Terreno com a área Widerstand des Bundes- n a h m Bundespraesident M e x i k o bereits ueber
sehe Bundesland Bayern. f�ä:�t�:�:�r��sS::�a=d de 91 alqueires emeio präsidenten, welcher ange- Jus c e I i n o Kubitscheck 25.954 Km. verfuege, Ar-
Viele werden fragen, wie unschaedliche Ban dw u r m- distante desta cidade blich dem Wunsche dlls Stellung zur frage der gentinien übei: 11.025 � und
eine einzige brasilianische Mittel ist in den besseren 17 quilometros na Kriegsministes, General Autostrassen. Er wies selbst andere Staaten wie
familie überhaupt so Apotheken' und' Drogerien estrada de MafraTo- Teixeira Lott, zuzuschrei- darauf hin, dass Brasilien, Venezuelél, Porto Rico,fI h b wieder zu haben. Wirkt auch d d C b G I L bgrosse rec en erwer eil bei anderenWurmarten. Tuben o cerca o, onten- en ist. enera otl e- das Land mit der grössten Kuba u. a. ein grcessereskonnte. Die Antworl lautel: mit. drei Kapseln oder Oel in do c a s a de mo· fürchtet scheinbar, das,8 Ausdehnung des ganzen Aulostrassennetz besässen
eine Reihe von bekannten Flaesch'ehen zu 10 gr. radia coberla de te- die "Emenda Parlamenta- Kontinents, noch nicht als- Bra'Silien.

Ihds, barbaquá novo, riBla" nur ein getarntes _

p a I o I s, potreiros, Mancever der Opposition. .

-

mangueirões, chiquei- sei, um den Bundespräsi-' Unehrlichkeit - und die
ros e grande depósi- denten noch vor Ablauf H a bg i e r der politiker"
lO para herva male. seiaer Amtsperiode auf (bravo). - Nachdem dem
Servindo de ótimas "legalem" Wege zu stür- ehemaligen Präfekten von

aguadas. Bõas pas- zen, - Der Senator fuer São Paulo von, Seiten
tllgens. Três mil pi- I

Rio Grande do Sul _Dr. einiger seiner Parteigenos
nheiros iQdustdaliza�c, Armando <Zâmara (PL) sen mit dem Ausschluss
veis e ainda outras legte sein Mandat nieder, aus dem PSD gedroht
madeiras. Muita le- und zwar, wie er erklärte, worden ist, bat dieser den
nha. Herval para fa- "aus Protest gegen die Senat um einige Tage
zer todo ano 1.500
arrobas. No mesmo

terreno ainda tem 15
alqueires te terra de
cultura cercado a

parte.
Junto com a casa

grande lavoura cer

cada.
, Preço: 7 mil o al
queire corrido.

Informações com

A�redo Garcindo
Caixa Postal - 56
Canoinhas - S. C.

Importação - Exportação e Cabotagem - Ques·
tõe!! administrativas

bem como todos os serviços junto à Alflndega
de SAo FrancIsco do Sul, são executados com pon
tualidade e presteza, dispondo pare êsre fim
de uma organização perfeita com escritórios
e t{enicos.

•

MU·DASMILHOES
Innenpelíäk OE PESSOAS TtM USADO COM

BOM RESULTADO O PGPUUI
DEPURATIVO Frutiferas e

Ornamentais

ELIXIR 914
A slRUS ATACA T. 8 OBBAIISMI Laranjeiras, Pe

cegueiros, Ka
kiselros, Maci
eiras, Iabotíce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlías,
Camélias, Co
niferas, Palmei�
ras, etc., etc.

o ApdO. o Baço. o Coração. o
Eatamago, oa Pulm6ee. a Pele
Produz Dor•• nos 088oa. Rauma.
llseno. Cep...... Queeta do Cabe
lo Anemia. e Abortos.

Censulte o m�c;Ico
• tom. o popular depurativo

::>eçam Calálo,
go Ilustrado'AOfensivc ao orpAJamo. Agrada.

"' ccmo um IlC6r. Aprovado cc.

mo auxiliar no tratemento da S 1-
F'LIS e fiEUMAl"SMO da meso

ma ori'8m. pelo O. N S. P.

Leopoldo Seidel

ICorupa

-.

Brasiliens
Autostrassen

Urlaub und um die Er
laubnis, nach Bolivien
reisen zu dürfep, woselbst
er seinen Parteichef Dr.
Adhemar de Barros besu
chen wird, um d i e sem
einen Plan zum Wieder
aufbau des PSD in ganz
Brasilien vorzulegen.

d HenJorragrmd beWährt bei: '.�

'Rheuma Hexenschuß
Ischias Nerven- und
Gicht Kopfschmerzen

! Tabletten Erkältungen • Grippe
TogaI ist im ln- und A1I8laud bewIhrt lIIulmerkamt - eawirb
nachund zuverlliuig. Selb.t in bartDllckigenFIllIlll wurdeu lUte
Erfolge erzielt. UDBCbIdlim und gut vertrllglich.Top! verdillllt
auch Ihr Vertrauen - maahen Sie Doch heute einenV_chI
TogaI-TahlettenliDdinalleaApotbebDerblltL

-

�,

�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...::.::::::::::::-.::::::.::::::::::::::::::�\:{
:1

II Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. iiii �A:rRIZ: JO][lS'VILEJIE ii
ii ; ii
ii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii
ii Uma -linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ii
ii rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE M�DI- .

I!

li CÃO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii
:1 PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- ti

11 OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de ii
ii luz e torça de qualquer �apacidade, Contad�res OE a prazo. ,!l
i! A nossa seção de lnstalações atendera com presteza a qualquer pedido de 11
II instalação de luz e força. .

, li
� ��=:::=:::====::::m:.====:::::::::============:::=======:::::::==:::==:::=_-:1

Apotheke '''Sohulz"
JARAGUA. DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARfUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
am beslen zu den geringsten Preisen bedient.
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aORREIO DO POVO DOMINGO DIA 65-19M 5

de Citação DeclaraçãoEdital
antes de comprar um piano •••

o :�o��,��������nl�IIIII�I!
das cruzadas e chapa de m�tal. DIver
sos modelos e vários preços; Ouça uma
demonstração sem compromisso.

Pela presente, declaro
que todas as palavras de
baixo calão que alegara
para o sr. Francisco Mees,
em data de 31 de março
próximo passado, dentro
do escritório do Posto
Corupá Ltda., foi apenas
que eu estava em estado
nervoso, fíoando assim,
esclarecido que a pessôa
em apreço gósa por mi
nha parte, como sendo
um homem honesto, tra
balhador e eompr idor de
seus deveres.

Corupá, 5- 4-56.

Harry Paulo Brunkow

. O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de
'Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de oucaSanta Catariha, Brasil, na forma da lei, etc. •

FAZ SABER aos que o presente edital, com'

o prazo de trinta dias virem, 0':1 dele .conhecimento
tiverem, que por parte de Oamillo Plaz�ra e sua

mulher Emilia Madalena Fernandes Piazera, me

foi dirigida a petição do teor abaixo: "Exmo. Snr.
Dr. Juiz de Direito da Gomarca de Jaraguá do
Sul. Camillo Piazera e Emilia Mad��e�a Fernand�s
Piazera, ambos brasileiros e domlc�hados e resi

dentes GUl Joínvills, ele guarda - Iivros '

e ela de
prendas domésticas, respetivamente, marido e mu

lher, por seu procurador bastante, o advogado
. infra-assínado vem propor, como de fato e na

verdade ora propõe, com o devido respeito a �.
Excia. uma ação ordinaria demarcatória para aVI.,

ventação de rumos, com queixa de esbulho, �a qual
'sendo necessario, provarão: 1.) Que os suph?antes, ª=====�===============:===
por herança de seu pai � sogro Ang�lo Píazera,

e;:=========�são os unicos donos e legitimos possuidores, dos
PA R A F E R IDA S,lotes 7, 9, 11 e 13 da antiga Colonia Jaraguä, con-

tendo esses lotes a area total de 971.000 (novecen- E C Z E MAS Itos e setenta um mil) metros quadradros e limí-

Otando-se, ao Norte, c/ terras de Herbe;t Marquardt, ,I N F l A M A ç E S,
a Leste, com o chamado e conhecido. travessão

C O C E I R A 51,Geral a Oeste, com o Rio Jararaca e eo Sul, comterra; de Romano Paternolli, IMrador, domiciliado F R I E I R� A 5 Ie residente nesta comarca, de estado civil e nacio-
nalidade desconhecidos para os suplicantes, e com ES P I N HA 5, ETC.
um remanescente na referida colónia Jaraguá,
pertencente a outros sucess?res, a titulo. singular- -;.........:.-------....;,..,;..-----------.----------------------
ou iníversal de Angelo Piazera, possivelmente Vende-seAÊfonso Píazera e sua mulher Alice Piazera, e Oll Empregadaquem de direito, conforme prova o documento

Um terreno com 87.500anex'o sob n. 2; 2.) Que as divisas Norte e Sul Precisa-se de uma metros quadrados, sito. na.dos referidos lotes nrs. 7, 9, 11 e 13, inclusive as p a r d s e r v i ç o s ,E s t r a d a G-ua,miranga, jaraguá do Sulformadas COlD as propriedades de Herbert Mar- domésticos. municipio de Guaramirim. Aquardt fi! -sua mulher, ao Norte e com a de Romano
_ Informações c o m Tem casa, ranchos e Demonstracão da REOEITA e da DESPESAPaternolli, e os propríetaríos do remanescen�e da
. ARNALDO SCHULZ plantações. do ano de 1955, encerrada em 31-12-1955.Colonia Jaraguá, 'ao Sul, são formada� por bnhas (Dentista) Preço .' excepcional . por RBCEITAsecas, retas e parpenticulares ao mencionado velho
L... -= motivo de mudenea; ; <_... 'Mensalidades .

.,9 conhecido Travessão-Geral.. com o qual, co.nse-, Tr!-ta-1"�<?m.NICOLAUllnscrições e Registros.quentemente, formam.angulos retos, �onfor�e ainda' -=----.....;.---....,;--
B R UJ!M U L L,E R, em Percenregens .

pode ser observado por marcas antrgas fel�as na� P
.

b.
_ Guamiranga. J •

•

, Feetívelsarvores existentes no looal.: quando da-antiga me- rOI Iça0 Protestosdíção dos mencionados lotes; 3. .) Que, e�tretanto, a
. .1. J Multas.referida linha que divide, ao sul a propriedade �os Proibimos

d ter�inant�-I ,_.;,..._.. ..;..' ,.-._---:I!IQplic�nte,s comas te��a,s.ge Romano �ate.rn�lh e

mpóe,n,tepaalmcl·atoçsa.•. a.,l'en��a,.r�.tc.d:,., .,.�,'��" � fG·U
..

I·····t-·,�·� L�'
';,Filiação.

o remanescenje .d-a Coloma Jaraguá, foi ?rl�IlInqsa- . N I ,_

mente desviada pafa o Norte, havendo Sido .al'�an� em "?SSOS 'terrenos SIlos, J' .

•

;
"

" •

.oados 'diversos marcos .. e .. ficando os suplícaútes em RIO Molha, ..

Despêsae Geraisesbulhados de consideravel area de terras que, na Não nos responsabiliza- Àluguél _,

.

c'tiua maior parte,' está·.. sendo' ,jn4evidamente mos pelo que possa econ- ---- C()NTÉ.M --

-.,'. Federação Catarínense deocupada pelo eonfrontante Romane 'falernoIJi, que tecer aos que teimaram -

}-� '._' - �''',

Veríeção Petrlmonlal'nela faz' derrubadas para explora-la na sua lavou- em obedecer esta proibi- UqEL.E..T.IiS,ra; 4.) Que segundo diép�e o artigo 569 do Oodígo ção. _

Ci'V'il, todo proprietario pod� obrIgar ,� seu conil- Rio Molha, 16/4/56.
nan te a, prQceq,er. �9m ele à demarcaçao entre os,: ARTUR ALDRoV'ANDrdois pr�dios, a. aviveptal' rumos �pagad,o,s e a" .

BRUNO AI.DROVANDI
'reQovar marcos .des,trmdos ou arrUld�dos,. repar- .LAURO ALDRQVANDI ;tindo-se proporcionalmente entre os mteressados .

as respetivas despezas; 5.) Que esta é, ·aliás, t�m- � _

bem, a regra. contida n� segunda part� .do artigo.
415 do Codigo de Processo Civil, meçhante a qual a:._-ai�-'l)oo".��__'""(1

tem' o proprietario a ação de demarcação c�ntra' ·Cure se!ls '!laIes e poupe seu

os pOB�uidores do predio confinante, pa1'a a fixação bom dinheirO comprando na

de rumos novos ou aviventação dOS_' '�xisten�es! e FARMACIA NOVÂpelos quais se determinem, com precls�o, OB limites
ou a linha divisoria.�dos mesmos predlOs; 6.) Q�el f de �O�EBTO 11: BOBS!assim sendo e deseJando demarcar a sua proprIe- 4 que dlspoe de maior sortime�
dade na parte Sul e haver a restituição do� ter., to na pr�ça e oferece seus arti·,

...'
R P t -' gos a preços van·talososrenos mvadldos pelo confrontante omano a e_r Rua Mal. Deodoro 3 . Jaraguãnolli, os Suplicantes veem propor a presente açao

. demarcatoria para a'V'iventação das"linhas divisórias��
e renovação de marcos destruidos ao Sul da sua ---------------------

propriedade com queixa de. esbulho, na qual s�rã?
os reus Romano Paternolli condenados a restltu'l
ção dos terrenos indevidamente ooupados, e seus

rendim-entos, desde a indevida ocupação, e danOE
ca1l{lados; A presente .ação objetiva apenas �s divi
sas do lado Sul' da propriedade dos SuplIcantes,
na extensão em que a mesma se confronta com aI!!

terra!! de Romano Paternolli e o rema'nescente da
àntigà Colonia Jaraguá; Tratando-se de pedidos
conexos. e conseq'úentes ent:re si, os Suplicantes os

cumulam. dando-lhes 'o tiro ordinario. tal como o

permitem o artigo .155 e. 'seu §. unico do Codigo
de Processo Oi.vil; 7.) Al:lsim sendo na forma do
artigo 422 do Godigo .. do Processo Civil, p�dem e

requerem a V. Excia. digne�se de mandar citar os

prppbetarios e possuidores das te�ras que confron
�tam com a propriedaae. dos Suplicantes, ao lado
Sul deste,'e que. são os suplicados Romano Pater
Dolli e, se casadQ, sua mulher, e os sucessores, a

titulo �ingular ,ou univß,rsal, de Angelo Piazera na

propriedade e posse do referido remane�c�nte da
antIga Dolonia: Jaraguá, tautos os conhecidos. nomeados no item prim,eiro, quanto os desconheCidos
e ausentes. citados estes por edital e aqueles por
mandado para virem falar aos termos da presente
ação ordinaria de demarcação, contestando as, si
quizerem, no prazo de dez dia.s, para aviventar e

estabeltlcer os rumos lindeiros da referida proprie
dade, na parte sul, cumulada com' a, queixa de
esbulho, na qual aqueles dos Suplicados que oou

pam parte da propriedade serão condenados a

restituir a posse das areas que indevidamente
invadiram e ocupam, a indenizar os danos causados

IIfVfNDEDoa AUTORIZADO

Oasa Lo'thap
OS QUAIS V. S. PODE ADQUIRIR PELO PRÊQO DE FÁBRICA

V end e - s e uma

WANDERER, 2 1/4
H. P. Retificada, com
pintura nove.

I 1il!!B._������__ ��.�la. �eren�i8.S8!

Santa Catarina

ti g a·� . Jaraguaense de Uesportos

'-
<' <

e-s. 5.411:00
8164,00
14.072,00
2.055,00
600,00
-400,00
200,00

'Cr$, 30.902,00
I lI .• f

, , 1- DESPÊSA

ELEMUTDs T�IfICDS
- �";: -- .-

I

'Cr$. 13.506,40
3.600,00
8.134,50
.6.661.10

e-s. 30.902,00
I Demónstração do ß'AIlANÇO GERAL

encerrado em 31-12 ..1955 ,

ATIVO

Futebol

Fósforo, .� CáIFiO, i ;Ars�niato I;.

e Vanadat-o. ,de s ó:,d i o

Tonlco dos convalescentes

I Tonico _ ��s �J d8sn�t.rid�s!1
Os Páiid6's: ''óepaúperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com. o

Móveis e Utensilios ,

Banco Nacional- do Comércio
Caixa
lmpréssos

S.A.
Cr$. 12.3�7,00

16.056,00
1.433,90
107,50

Cr$. 29.994,40
I .

-

PASSIVO

I
VariaQão

..

P.lltrimon
..
_.ial Cr$. 29.994,40

Cr$. 29.994,40
jaraguá 'do' Sul, em 31 de Dezembro de 1955.

ARTUR MÜLLER - Presidente

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, membros do' Conselho

Fiscal da Liga jaraguaense de Desportos,. t�ndo
examinado minuciosamente o Balanço, contas e de
mais documentos, relativos ao exercicio do ano de
1955. e tendo encontrado ludo em bôa ó[dem e

perfeição nos lançamentos. são de parecer 'que sejam
os mesmos aprovlldos pela Assembléia Geral a rea
lizar·se no dia 28 de Abril do corre,nte ano..

jaraguá do Sul, em 25 de Abril de 1956.
.

ass)
. NEY fRANCO: ...
EDMUNDO EMMBNDÖERFER

. SEME MATTAR ..

pela derrubada das matas � a pagar: as ?espez�sda demarcação pro-rata, alem das custas mtegrals
da fase contenCiosa, da ação. "alendo a citação
para todos os' termos da oausa, até final, tudo na
forma e soh as penas da lei. Para prova do ale ..

gado requerem o depoimento pessoal dos re�s, sob
pena de confessos. inquirição de testemunhas; cujo
rol será oportunamente apresentado, juntada de
documentos, exames, periciais. vistorias, arbitra
mentos, etc., etc. Dão a presente, tão.somente para
efeitos fiscais, o valor de Or$ 20.000,00. Termos
em que. P. e E. F. deferimento. 'Jaraguá do Sul,
7 de Março de 1956 - assinado) Paulo Medeiros

I(estavam coladas estampilhas estadoais no valor
total de Cr$ '5,{í0 de'V'idamente inutilizadas com

.

data e assinatl!lra). "Em virtude do que é o presente =-- __

edital com. o qual cito os interessados ausentes �. Neste canto da �aia, �ntigo espelqô. '.' .incertos, para que no prazo legal' contestarem, S,I d. como lenibrança de um' feliz passadó':"';_quizerem, o pedido, sob pena de rElvelia. 'E;� para tnda 'conservo; e, 'diante' dêle, ajó'elho, �
.

que chegue ao conhecimento de todos os interes- na emoção de e�ocar meU sOnho amado!
sados, se passou o presente edital com o 'prazo de.;· ... .. , ... : '., -

trinta dias, que será afixado no lugar de costumeI' A moldurQ, de ·belo.tom vermelho.
as portas do Forum,. e publicado pela íói'prensa. ' '.' lambem. me a-tr(li; f�zendo�mej. a seu lado,

) - > qual se me desse '. pérfido conselholocal (Corrt\io do Povo'. por duas vezes e ·11.m� ve�' , , .

d !no Diario Oficial do Estado:' Dado � passa�o nesta .rever meu rost9. ag�rd amargura o

cidade de:Jaraguá do Sul, aos nov� dü�s 40 mez, Mas; -hOje,. rqinh.d face envelhecida
de' Abril do ano de mil novecentos e ciilcoenta e só vem trazer:'me doloroso espanto,seis. Eu,' Ney Franco. escrivão o subscrevi. Ass.) no antigo espelho vendo-a refletida!
Paulo PeregriI.lO. Ferreira - Jui� d? "Direito: "Está

Pois cada sulco do meu rosto o prantoconforme o orIgmaI do .que dou fe.
, recorda, qual sinal de atroz ferida!

Jaraguá do Sul, 9 de Abril de 1956. Espelho, não mudaste! E eu mudei tanlo t
O Escrivão - NEY FRANCO HELIO C. TBIXEIRA - RiQ

f .'." ,",-,'

IO··E.·SPEL·HO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(Q) §a�ãlo (raarea Regtstrada)

Virgem Especialidade
da cu. WETZ1El llNIlN[J§TlR\llAl JORIDl\ViHe s,..6Á� 'f/RetA-,

•••
ESPECIALIDADE •

I

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar- o presente edital que
será' publicado pela impren
sa e em cartório onde' será
afixado dui ante I) dias. Si
alguem souber, de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legals
ARTUR MÜLLER

Oticial

COIIRA casrA.
, QUEDA DOS CI·

#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7=:::==:::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::-.::::=:::-::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::::::=:::�,

!I Pudim Medeiros - A Melhor Sobremesa . li
"

' d
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•

não deve faltar em casa alguma!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


